
Uchwala Nr Sh.H.J:2018 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 2018r. 

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mławie 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego, uchwala 

co następuje: 

§1 
W załączniku do Uchwały Nr 162/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 23.07.2015r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt. 9 skreśla się oznaczenie publikatora : „tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. 

poz. 595)" 

2) w § 6 

a) w ust. 1 skreśla się oznaczenie publikatora „(Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.)" 

b) w ust. 2 skreśla się oznaczenie publikatora : (Dz. U. z 201 lr. Nr 14, poz. 67 

ze zm.) 

3) w § 23 skreśla się pkt 15; 

4) w § 28 w Wydziale Edukacji i Zdrowia w zakresie zdrowia skreśla się pkt 8 

5) w § 29 w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Finansowo - Budżetowy 

a) skreśla się pkt 16; 

b) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) obsługi finansowej wydatków osobowych i rozliczeń z nimi związanych;" 

c) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) prowadzenia wymaganej dokumentacji ubezpieczenia społecznego 

i zdrowotnego;" 
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d) pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) zapewnienia terminowej egzekucji należności powiatu dotyczącej najmu, 

dzierżawy, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, sprzedaży majątku 

i Skarbu Państwa w zakresie prowadzenia gospodarki nieruchomościami;" 

e) po pkt 25 dodaje się pkt 26, pkt 27, pkt 28 w brzmieniu: 

„26) prowadzenia rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi w zakresie podatku 

naliczonego i podatku należnego dotyczących scentralizowanego podatku VAT 

dla powiatu; 

27) nadzoru nad prawidłowością składanych deklaracji częściowych VAT oraz 

przesyłanego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez jednostki organizacyjne 

objęte centralizacją VAT; 

28) terminowego regulowania zobowiązań wobec podmiotów publiczno -

prawnych (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);" 

w § 32 w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Rolnictwa i Środowiska: 

a) skreśla się pkt 7, pkt 8, pkt 9; 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) sprawowanie kontroli nad działalnością spółek wodnych;" 

c) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) zatwierdzanie w drodze decyzji projektów robót geologicznych;" 

d) pkt 30 otrzymuje brzmienie: 

„30) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów;" 

e) skreśla się pkt 32 w brzmieniu: 

f) pkt 44 otrzymuje brzmienie: 

„44) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 

Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;" 

g) pkt 46 otrzymuje brzmienie: 

„46) współpraca z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;" 

h) po pkt 49 dodaje się pkt 50, pkt 51, pkt 52, pkt 53 w brzmieniu: 

„50) wydawanie decyzji o przejściu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz o ich wykreśleniu 

z tego zasobu; 





51) prawo wykonywania pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa 

w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi; 

52) wydawanie decyzji potwierdzających wygaśnięcie trwałego zarządu wód 

oraz gruntów pokrytych wodami ustanawianego na rzecz regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej marszałków województw lub jednostek 

organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków 

województw; 

53) wydawanie zaświadczeń z uproszczonych planów urządzenia lasu lub 

inwentaryzacji stanu lasu." 

7) w § 33 w zakresie Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich: 

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności 

gospodarczej i innych;" 

b) pkt 50 otrzymuje brzmienie: 

„50) prowadzenia strony internetowej Powiatu Mławskiego oraz strony 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej starostwa Powiatowego w Mławie;" 

c) pkt 51 otrzymuje brzmienie: 

„51) administrowania strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Mławie;" 

d) po pkt 62, dodaje się pkt 63, pkt 64, pk 65 w brzmieniu: 

„63) przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym 

kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym oraz 

przeprowadzania procedury naboru na kierowników powiatowych jednostek 

organizacyjnych (z wyłączeniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych); 

64) prowadzenia okresowej oceny pracowników starostwa oraz kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem szkół i placówek 

oświatowo - wychowawczych); 

65) sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji; 

8) w § 33 w Dziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie spraw 

obronnych skreśla się pkt 13; 

9) w § 36 w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony 

Informacji Niejawnych w pkt 10 słowa „sprawowanie nadzoru nad kancelarią 

niejawną" zastępuje się słowami: „prowadzenie i nadzór nad kancelarią niejawną". 
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§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 





§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 





Uzasadnienie do zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mławie 

Lp Brzmienie przed zmianą Brzmienie po zmianie/bądź dokonana Uzasadnienie 
zmian 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 
1 § 2 ust. 1 pkt 9 

„9) Ustawie - należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., 
poz. 595 ze zm.)" 

§ 2 ust. 1 pkt 9 skreśla się 
oznaczenie publikatora 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., 
poz. 595 ze zm.) 

Dokonanie skreśleń 
publikatorów Dzienników 
Ustaw spowodowane jest częstą 
nowelizacją obowiązujących 
przepisów prawa, a tym samym 
częstym ogłaszaniem jednolitych 
znowelizowanych aktów 
normatywnych co w 
konsekwencji wymagałoby 
dokonywania cyklicznych zmian 
w tym zakresie. 

2 § 6 ust. 1 
„1) Przy załatwianiu spraw stosuje 
się przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., 
poz. 267 ze zm.) chyba, że przepis 
szczególny stanowi inaczej." 

§ 6 ust. 1 skreśla się oznaczenie 
publikatora 
(Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) 

Dokonanie skreśleń 
publikatorów Dzienników 
Ustaw spowodowane jest częstą 
nowelizacją obowiązujących 
przepisów prawa, a tym samym 
częstym ogłaszaniem jednolitych 
znowelizowanych aktów 
normatywnych co w 
konsekwencji wymagałoby 
dokonywania cyklicznych zmian 
w tym zakresie. 

§ 6 ust. 2 
„2) Przebieg czynności 
kancelaryjno - archiwalnych 
regulowany jest Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 201 lr w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U z 201 lr. Nr 
14, poz. 67 ze zm.), regulaminem 
oraz zarządzeniami Starosty" 

§ 6 ust. 2 skreśla się oznaczenie 
publikatora 
(Dz. U z 201 lr. Nr 14, poz. 67 
ze zm.), 

Dokonanie skreśleń 
publikatorów Dzienników 
Ustaw spowodowane jest częstą 
nowelizacją obowiązujących 
przepisów prawa, a tym samym 
częstym ogłaszaniem jednolitych 
znowelizowanych aktów 
normatywnych co w 
konsekwencji wymagałoby 
dokonywania cyklicznych zmian 
w tym zakresie. 

Roz< 
Stru 

iział3 
vtura organizacyjna starostwa 

3 § 23 pkt 15 
„15) Koordynator Zespołu Radców 
Prawnych" 

§ 23 pkt 15 
Skreśla się 

Powyższe uzasadniam tym, iż przepis art. 9 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1870 ze 
zm.) stanowi, że w przypadku zatrudniania 
przez jednostkę organizacyjną dwóch 
radców prawnych, jednemu z nich powierza 
się koordynację pomocy prawnej. 
Koordynator Zespołu Radców Prawnych 
nie staje się jednak przełożonym 
pozostałych radców prawnych jak również 
koordynacja nie zawiera w sobie prawa do 
wydawania poleceń służbowych przez 
radcę prawnego będącego koordynatorem. 
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego 
( wyrok z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt; 
III PK 109/14 ) zadania koordynacji 
sprowadzają się w szczególności do 
rozdzielania spraw pomiędzy 
poszczególnych radców prawnych celem 
ich załatwienia, czuwania nad 
zapewnieniem ciągłości obsługi prawnej, 
kontroli przestrzegania terminów 



procesowych i innych terminów 
przewidzianych dla załatwiania spraw, 
nadzoru nad obsługą administracyjną 
zespołu radców i prowadzeniem 
dokumentacji, decydowania o potrzebie 
uzyskania specjalistycznej konsultacji 
prawnej na zewnątrz. 
Tym samym utrzymywanie stanowiska 
Koordynatora Zespołu Radców Prawnych 
w wykazie kierowniczych stanowisk nie 
odpowiada istocie tego stanowiska oraz 
obowiązującemu stanowi prawnemu, 
jednakże pozostaje to bez wpływu na 
dodatek funkcyjny, gdyż ten przysługuje za 
koordynacje nie zaś za kierownictwo. 

Wydział Edukacji i Zdrowia 
Zakresie zdrowia 
4 §28 pkt 8 

prowadzenie spraw z zakresie 
zwalczania gruźlicy 

§28 pkt 8 
Skreśla się 

sprawy w zakresie zwalczania 
gruźlicy mieszczą się w zakresie 
„pkt 9 prowadzenie spraw 
związanych ze zwalczaniem 
chorób zakaźnych". Załącznik 
do Ustawy z dnia 05.12.2008r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi (Dz. U. z 2018r. poz. 151) 
pn. „Załącznik wykaz zakażeń i 
chorób zakaźnych" w pkt 17 
wskazuje gruźlicę jako chorobę 
zakaźną. 

Wyd ział Finansowo - Budżetowy 
5 §29 pkt 16 

„16) przygotowania okresowych 
analiz oraz ocen realizacji budżetu 
powiatu w powiązaniu z zadaniami 
rzeczowymi" 

§29 pkt 16 
Skreśla się 

Zagadnienie to, jest 
powtórzeniem pkt 8, który brzmi 
„8) opracowania okresowych 
analiz oraz ocen realizacji 
budżetu powiatu w powiązaniu 
z zadaniami rzeczowymi" 

6 §29 pkt 17 
„17) obsługi finansowej wydatków 
osobowych i rozliczeń 
płacopochodnych" 

§29 pkt 17 
otrzymuje brzmienie: 
„17) obsługi finansowej 
wydatków osobowych i rozliczeń 
z nimi związanych" 

Nowe brzmienie wynika z 
konieczności doprecyzowania 
zakresu realizowanego zadnia. 

7 §29 pkt 18 
„18) prowadzenia wymaganej 
dokumentacji związanej z 
ubezpieczeniem społecznym i 
zdrowotnym" 

§29 pkt 18 
otrzymuje brzmienie: 
„18) prowadzenia wymaganej 
dokumentacji ubezpieczenia 
społecznego i zdrowotnego" 

Nowe brzmienie wynika z 
konieczności doprecyzowania 
zakresu realizowanego zadnia. 

8 §29 pkt 19 
„19) zapewnienia terminowej 
egzekucji należności Starostwa, 
Powiatu i Skarbu Państwa w 
zakresie prowadzenia gospodarki 
nieruchomościami" 

§29 pkt 19 
„19) zapewnienia terminowej 
egzekucji należności powiatu 
dotyczącej najmu, dzierżawy, 
wieczystego użytkowania 
trwałego zarządu, sprzedaży 
majątku i Skarbu Państwa w 
zakresie prowadzenia gospodarki 
nieruchomościami" 

Nowe brzmienie wynika z 
konieczności doprecyzowania 
zakresu realizowanego zadnia. 



9 
w §29 po pkt 25, dodaje się 
pkt 26, pkt 27, pkt 28 w 
brzmieniu: 
„26) prowadzenia rozliczeń z 
jednostkami organizacyjnymi w 
zakresie podatku naliczonego i 
podatku należnego dotyczących 
scentralizowanego podatku VAT 
dla powiatu; 
27) nadzoru nad prawidłowością 
składanych deklaracji 
częściowych VAT oraz 
przesyłanego Jednolitego Pliku 
Kontrolnego (JPK) przez 
jednostki organizacyjne objęte 
centralizacją VAT; 
28) terminowego regulowania 
zobowiązań wobec podmiotów 
publiczno - prawnych (Urząd 
Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Powiatowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych)". 

Dodanie zadań wynika z ustawy 
z dnia 5 września 2016r. o 
szczególnych zasadach rozliczeń 
podatku od towarów i usług oraz 
dokonywania zwrotu środków 
publicznych przeznaczonych na 
realizację projektów 
finansowych z udziałem 
środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej lub 
od państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu przez jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Stosownie do art. 3 ustawy 
jednostka samorządu 
terytorialnego jest obowiązana 
do podjęcia rozliczenia podatku 
wraz z wszystkimi jednostkami 
organizacyjnymi najpóźniej do 
dnia 1 stycznia 2017r. 

Wyd ział Rolnictwa i Środowiska 

10 
§ 32 pkt 7 
„7) wydawanie pozwoleń wodno 
prawnych zastrzeżonych dla 
Starosty wg ustawy Prawo wodne;" 

§ 32 pkt 7 
Skreśla się 

W związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. 
Prawo wodne, z dniem 
01.01.2018r. starosta nie 
realizuje zadań wymienionych 
w pkt 7, 8 i 9 

11 § 32 pkt 8 
„8) ustalanie w drodze decyzji linii 
brzegowej;" 

§ 32 pkt 8 
Skreśla się 

W związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. 
Prawo wodne, z dniem 
01.01.2018r. starosta nie 
realizuje zadań wymienionych 
w pkt 7, 8 i 9 

12 § 32 pkt 9 
„9) ustalanie w drodze decyzji 
strefy ochrony bezpośredniej ujęcia 
wód podziemnych; 

§ 32 pkt 9 
Skreśla się 

W związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. 
Prawo wodne, z dniem 
01.01.2018r. starosta nie 
realizuje zadań wymienionych 
w pkt 7, 8 i 9 

13 
§ 32 pkt 11 
„11) sprawowanie nadzoru i 
kontroli nad działalnością spółek 
wodnych nie zrzeszonych w 
związek spółek wodnych:' 

§ 32 pkt 11 otrzymuje 
brzmienie: 
„11) sprawowanie kontroli nad 
działalnością spółek wodnych;" 

Nowe brzmienie wynika z 
konieczności doprecyzowania 
zakresu realizowanego zadnia. 14 § 32 pkt 13 

„13) zatwierdzanie w drodze 
decyzji projektów prac 
geologicznych i 
hydrogeologicznych" 

§ 32 pkt 13 otrzymuje 
brzmienie: 
„13) zatwierdzenie w drodze 
decyzji projektów robót 
geologicznych;" 

Nowe brzmienie wynika z 
konieczności doprecyzowania 
zakresu realizowanego zadnia. 

15 §32 pkt 30 
„30) wydawanie zezwoleń na 
odzysk, unieszkodliwienie, 
zbierania i transportu odpadów;" 

§ 32 pkt 30 
„30) wydawanie zezwoleń na 
przetwarzanie i zbieranie 
odpadów;" 

W związku z wejściem w życie 
w dniu 24 stycznia 2018r. 
znowelizowanej ustawy z dnia 
14 grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz. U. z 2018r., poz. 21) zaczął 
obowiązywać art. 252 ustawy, 



który stanowi, że traci moc 
ustawa z dnia 27 kwietnia 200lr. 
o odpadach. W związku z 
powyższym, Starosta jako organ 
nie realizuje zadań związanych z 
art. 233 ust. 2 tj. wydawaniem 
zezwoleń na transport odpadów 

16 §32 pkt32 
„32) prowadzenie rejestru 
posiadaczy odpadów zwolnionych 
z obowiązku uzyskania zezwoleń 
na prowadzenie działalności w 
zakresie zbierania, transportu, 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów w tym zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego;" 

§32 pkt 32 
Skreśla się 

W związku z wejściem w życie 
w dniu 24 stycznia 2018r. 
znowelizowanej ustawy z dnia 
14 grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz. U. z 2018r., poz. 21) 
Starosta przestał realizować 
zadania związane z 235 ust. 1 
ustawy o odpadach, a które 
dotyczyły prowadzenia rejestru 
posiadaczy odpadów 
zwolnionych z obowiązku 
uzyskania zezwoleń na 
prowadzenie działalności w 
zakresie zbierania, transportu, 
odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów w tym zużytego 
sprzętu elektrycznego 
elektronicznego. 

17 § 32 pkt 44 
„44) współpraca z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Agencją Nieruchomości 
Rolnych i Agencją Rynku 
Rolnego;" 

§ 32 pkt 44 otrzymuje 
brzmienie: 
„44) współpraca z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;" 

Nowe brzmienie wynika z 
konieczności doprecyzowania 
zakresu realizowanego zadnia w 
związku z wprowadzeniem 
nowej instytucji tj. Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 
który został powołany z dniem 
1 września 2017r. w miejsce 
dotychczasowej agencji 
Nieruchomości Rolnych oraz 
Agencji Rynku Rolnego. 

18 § 32 pkt 46 
„46) współpraca z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska, 
Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej i 
Wojewódzkim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych;" 

§ 32 pkt 46 otrzymuje 
brzmienie: 
„46) współpraca z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska 
oraz Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie" 

Nowe brzmienie wynika z 
konieczności doprecyzowania 
zakresu realizowanego zadnia w 
związku z wprowadzeniem 
nowej instytucji tj. Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, która powoła z dniem 
1 stycznia 2018r. i tym samym 
zastąpiła instytucje: Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej i 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych, które 
przestały funkcjonować z dniem 
1 stycznia 2018r. 



19 w § 32 po pkt 49 dodano pkt 50, 
pkt 51, pkt 52 i pkt 53 w 
brzmieniu: 
„50) wydawanie decyzji o 
przejściu do zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa 
gruntów pokrytych śródlądowymi 
wodami płynącymi oraz o ich 
wykreśleniu z tego zasobu; 
51) prawo wykonywania 
pierwokupu przysługującego 
Skarbowi Państwa 
w przypadku sprzedaży gruntów 
pod śródlądowymi wodami 
stojącymi; 
52) wydawanie decyzji 
potwierdzających wygaśnięcie 
trwałego zarządu wód oraz 
gruntów pokrytych wodami 
ustanawianego na rzecz 
regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej marszałków 
województw lub jednostek 
organizacyjnych samorządu 
województwa wykonujących 
zadania marszałków województw; 

53) wydawanie zaświadczeń z 
uproszczonych planów urządzenia 
lasu łub inwentaryzacji stanu 
lasu." 

W związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. 
Prawo wodne, z dniem 
01.01.2018r. zidentyfikowano 
nowe zadania, które określono 
w art. 218 ust. 2; art. 217 ust. 
13, ust. 14, ust. 16 i ust. 20 oraz 
art. 531 ust. 2 ustawy Prawo 
wodne 

W związku z art. 37a ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 28 września 
1991r. o lasach (Dz. U. z 2017r., 
poz. 788 ze zm.), który stanowi, 
że starosta w przypadku 
sprzedaży przez osobę fizyczną, 
osobę prawną łub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność 
prawną, niestanowiącego 
własności Skarbu Państwa -
wydaje zaświadczenia 
potwierdzające czy 
nieruchomość nie jest objęta 
uproszczonym planem 
urządzenia lasu ani decyzją, o 
której mowa w art. 19 ust. 3 ww. 
ustawy. 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 
20 § 33 pkt 10 

„10) oświadczeń majątkowych o 
prowadzeniu działalności 
gospodarczej i innych" 

§ 33 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„10) oświadczeń majątkowych, 
oświadczeń o prowadzeniu 
działalności gospodarczej i 
innych;" 

Nowe brzmienie wynika z 
konieczności doprecyzowania 
zakresu realizowanego zadnia 



21 § 33 pkt 50 
„50) prowadzenia strony 
internetowej powiatu;" 

§ 33 pkt 50 otrzymuje brzmienie: 
„50) prowadzenia strony 
internetowej Powiatu Mławskiego 
oraz strony internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Mławie;" 

Nowe brzmienie wynika z 
konieczności doprecyzowania 
zakresu realizowanego zadnia 

22 § 33 pkt 51 
„51) administrowania utworzoną 
powiatową strona biuletynu 
informacji publicznej;" 

§ 33 pkt 51 otrzymuje brzmienie: 

„51) administrowania strony 
internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Mławie;" 

Nowe brzmienie wynika z 
konieczności doprecyzowania 
zakresu realizowanego zadnia 

23 w § 33 po pkt 62, dodaje się pkt 
63, pkt 64 i pkt 65 w brzmieniu: 
„63) przeprowadzania procedury 
naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze w tym kierownicze 
stanowisko urzędnicze w 
Starostwie Powiatowym oraz 
przeprowadzania procedury naboru 
na kierowników powiatowych 
jednostek organizacyjnych 
(z wyłączeniem szkół i placówek 
oświatowo — wychowawczych); 

64) prowadzenia okresowej oceny 
pracowników starostwa oraz 
kierowników powiatowych 
jednostek organizacyjnych 
(z wyłączeniem szkół i placówek 
oświatowo - wychowawczych); 

65) sprawowania nadzoru nad 
działalnością fundacji;" 

Zadania realizowane , a nie 
zidentyfikowane w 
Regulaminie Organizacyjnym 

Art. 6 i art. 11 ustawy z dnia 21 
listopada 2008r. o 
pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze 
zm.) 

art. 27 ustawy z dnia 21 
listopada 2008r. o 
pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze 
zm.) 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 
1984r. o fundacjach (Dz. U. z 
2016r., poz. 40 ze zm.) 

Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 
24 § 33 pkt 13 

w zakresie spraw obronnych 
„13) prowadzenie kancelarii 
niejawnej;" 

§ 33 pkt 13 

Skreśla się 

Zadanie należy do właściwości 
rzeczowej Pełnomocnika ds. 
Ochrony Informacji 
Niejawnych 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
25 § 36 pkt 10 

„10) sprawowanie nadzoru nad 
kancelarią niejawną, do której 
zadań należy:" 

W § 36 w pkt 10 
słowa „sprawowanie nadzoru nad 
kancelarią niejawną" zastępuje się 
słowami: „prowadzenie i nadzór 
nad kancelarią niejawną". 

Nowe brzmienie wynika z 
konieczności doprecyzowania 
zakresu realizowanego zadnia. 

ppkt a, b, c, d pozostają w 
wersji niezmienionej 


